
 

 

 

 

 

 

Møte om helseforskning fredag 14.9.2018 –  

Oppsummering  
Tid: Kl 13.00 – 15.00 

Sted: Kreftforeningens vitensenter, Kongens gate 6, Oslo sentrum 

Arrangør: HelseOmsorg21 

Referent: Sekretariatsleder/spesialrådgiver Hilde G. Nielsen, HO21- sekretariatet, 

Forskningsrådet 
 

 

Bakgrunn for møtet:  

Helseminister Bent Høies møte med norske stiftelser, frivillige organisasjoner, de regionale 

helseforetakene, Folkehelseinstituttet og Norges forskningsråd 5. mars 2018.  

HelseOmsorg21-rådet fikk av helseministeren i oppdrag å følge opp marsmøtet.   

 

 

Oppsummering av møtet: 

• Det er et ønske om informasjonsutveksling mellom organisasjonene og stiftelsene som deltok 

på møtet.  

• Organisasjonene og stiftelsene etterspør fellesmøteforum e.l.   

• Organisasjonene og stiftelsene ønsker at det arrangeres workshop om enkelte 

problemstillinger f.eks. finansiering av forskning på antibiotika, hvordan formidle forskning 

på riktig måte, hvordan bidra til å øke forskningens anseelse e.l. 

• Organisasjonene og stiftelsene ønsker å samarbeid om f.eks. 

infrastruktur/utlysninger/søknadsbehandling m.m. Gjerne i første omgang som et 

prøveforsøk.  

• Organisasjonene og stiftelsene kan bidra inn i et arbeid med revisjon av HO21- strategien, 

men det må avklares hvordan og på hvilken måte.  

 

 

Konklusjon:   

HO21-rådet vil se på om og hvordan dette møtet skal tas videre og hvis, komme med et forslag 

til en videre prosess.  En videre prosess vil f.eks. omfatte et oppfølgende møte der det diskuteres 

hvordan de frivillige og privates ønsker og forventninger kan sikres på en god måte i samarbeid 

med offentlige institusjoner som må ivareta sine samfunnsoppdrag. 
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Dagsorden  
o Velkommen og kort innledning om bakgrunn for møtet v/leder av HO21-rådet og direktør 

FHI, Camilla Stoltenberg  

o NTNUs erfaringer med samhandling med private stiftelser og frivillige organisasjoner 

v/dekan og nestleder i HO21-rådet Björn Gustafsson, NTNU  

o Forskningsrådets samarbeid med frivillige organisasjoner v/områdedirektør og medlem 

av HO21-rådet Jesper W. Simonsen, Forskningsrådet  

o Korte innlegg fra 

o Bergens forskningstiftelse v/ Sveinung Hole (daglig leder) 

o Kreftforeningen v/Anne Lise Ryel  (generalsekretær og medlem av HO21-rådet) 

o Norske kvinners sanitetsforening v/ Grete Herlofson (generalsekretær) 

o Exstrastiftelsen v/ Hans Christian Lillehagen (generalsekretær) og Jan-Ole 

Hesselberg (ledende fagsjef) 

• Samarbeid om helseforskning v/avdelingsdirektør Maiken Engelstad, Helse- og 

omsorgsdepartementet 

• Kort benstrekk  

o Diskusjon  

 

Deltakere 
o Bergens Forskningsstiftelse, daglig leder Sveinung Hole (innleder) 

o Bergens Forskningsstiftelse, Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen, utdelingsansvarlig Anne 

Marie Haga 

o Direktoratet for e-helse, samfunnsøkonom Thea Sørvig Østbye og  

o Direktoratet for e-helse, lege/forsker Claudia Nyberg 

o ExtraStiftelsen, generalsekretær, Hans Christian Lillehagen (innleder) 

o ExtraStiftelsen, ledende fagsjef, Jan-Ole Hesselberg (innleder) 

o FHI, fagdirektør og professor Atle Fretheim 

o FHI, direktør Camilla Stoltenberg (leder HO21-rådet) (møteleder) 

o FHI, fagdirektør Ole Trygve Stigen 

o Forskningsrådet, områdedirektør Jesper W. Simonsen (innleder) (medlem av HO21-

rådet) 

o Gjensidigestiftelsen, leder for samfunn og gave Ingrid Tollånes 

o Helse Bergen, Haukeland universitetssykehus, assisterende seksjonsleder Reidar 

Thorstensen 

o Helse Midt-Norge RHF, ass. fagdirektør Siv Mørkved 

o Helse Nord RHF, kvalitets- og forskningsdirektør Siv Cathrine Høymork  

o Helse Nord RHF, brukerrepresentant Cathrin Carlyle (medlem av HO21-rådet) 

o Helse Sør-Øst RHF, direktør forskning og innovasjon Øystein Krüger 

o HO21-sekretariatet, sekretariatsleder/spesialrådgiver Hilde G. Nielsen 

o HOD, avdelingsdirektør Maiken Engelstad (innleder) 

o HOD, fagdirektør Hjørdis Møller Sandborg 

o HOD, seniorrådgiver Maria Henningsen 

o Kreftforeningen, generalsekretær Anne Lise Ryel (innleder) (medlem av HO21-rådet) 
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o Nasjonalforeninge for folkehelsen, forskningssjef Anne Rita Øksengård 

o NKS, leder Ideell virksomhet, forskning og utvikling  Brit Eirin Bøe Olssøn 

o Norske kvinnerssanitetsforening, generalsekretær Grete Herlofson (innleder) 

o NTNU, dekan Björn Gustafsson  (nestleder i HO21-rådet) (innleder) 

o Stiftelsesforeningen, daglig leder / advokat Bjørn O. Øiulfstad 

o UNIFOR, aksbehandler Cecilie Lydersen 

 

Tilsammen: 27 deltakere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
  
  

 


